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حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥ابراھيم عبد المالك وھبة١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥ابراھيم محمود ابراھيم امام٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥اسراء سمير عوض اسماعيل ٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥ايمن جمعه رمضان بسيونى٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥جمال اسماعيل محمود مصطفى٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥ايمن محمد احمد عبد العال٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥محمد كمال الدين فايز عامر النجار٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥احمد حسين عبد هللا٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥احمد كمال  محمد عثمان٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥امانى اشرف مصطفى احمد حسب النبى١٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥ايه سمير حسن الشحات ھمام١١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥حسام جمعه شحات١٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥رافت السيد عبدالحميد كساب١٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥سلوى عاطف فتحى حسين١٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥سلوى محمد كامل سعد ابراھيم عبدالبارى١٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥سليمان منصور عبد هللا عقيلة١٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥عبدالسالم محمد عبدالسالم بندارى١٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥عصام احمد عبدالحميد محمد١٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥محمد ابراھيم محمد كامل عبدالمجيد١٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥محمد امين السيد عبد ربة٢٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥محمود عبد الكريم امام٢١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥ھبه هللا عادل محمد العربى عبدالغفار٢٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥احمد حسن صالح حسن عبدربه٢٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥احمد حمدان محمد السيد٢٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥السيد فتحى خليل عبدالمعبود ٢٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥ايمن فوزى رجب عبد الرحمن٢٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥ايمن محمد حلمى محمد٢٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥سمير جمال محمد الدمرداش٢٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥شيماء عرابى محمد عرابى٢٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥شيماء على عبدالرحمن عبدالعال نجم٣٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥عبدالواجد محمد السيد محمد بيومى٣١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥عماد ايمن علي حسين٣٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥محمد ابراھيم محمد محمود ٣٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥محمد احمد السيد رزق٣٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥محمد احمد حسن توفيق٣٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥محمد اشرف يوسف يوسف٣٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥محمد مھنى سليمان عبدالرحمن٣٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥محمود سعيد احمد يسن شعبان٣٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥محمود فوزي سعدي٣٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥احمد رجب على ابراھيم خليفه٤٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥احمد سمير احمد اسماعيل٤١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥امانى عاطف حسن يوسف اللبودى٤٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥ايمان محمد محمد على ٤٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥حسام حسن رمضان مرجان٤٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥حنان اشرف محمد البيومى السيسى٤٥
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حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥راضى محمد عبد العزيز٤٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥سھام السيد السيد ابراھيم٤٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥شفيق فھمي شفيق٤٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥شوقي سعد سليمان٤٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥عبد الفتاح رجب عبد الفتاح٥٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥عبده محمد عبده عمر الطنطاوى٥١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥عمر احمد الرفاعى السيد محمد٥٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥عمرو محمد عويس ابوسريع٥٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥فاطمه عيد على على٥٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥محمد احمد حامد سيد٥٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥محمد احمد محمد احمد٥٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥محمد احمد محمد محمد٥٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥محمد حنفى عبد الغنى مصطفى٥٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥محمد خالد سعيد عواد٥٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥محمود محسن عبدالخالق احمد٦٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥محمود نصرالدين محمد عبدالسميع٦١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥مى ابراھيم محمود عبدالرحمن٦٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥ندى محسن محمد غزالى٦٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥نسمه عمرو شبل محمد٦٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥ابراھيم صبحى رمضان سند٦٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥احمد محمد محمد حسن٦٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥احمد خالد عطيه محمود٦٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥احمد عنتر رزق فودة الرفاعى٦٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥احمد عنتر عبدربه احمد عبدربه٦٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥احمد محروس ابراھيم محروس٧٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥احمد محمد عيد شورة٧١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٥احمد محمد محمد محمد شوشة٧٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦احمد مصطفى عبد الوھاب خلف هللا٧٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦احمد مصطفي صادق٧٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦اسالم اسماعيل حنفى ادم٧٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦السيد محمد ابراھيم شريف٧٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦الھام احمد محمدي امام قنديل ٧٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦امانى خالد احمد شعبان٧٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦امير فتحى صالح محمد ٧٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦اية وھيبى شديد على معوض٨٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦ايمان صبرى مسعود محمود ابراھيم محمد حجاب٨١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦ايمن عماد احمد عبدالرحمن٨٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦ايه نبيل محمود السيد سكر٨٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦أحمد عبدالحكيم عبدالغفار محمد٨٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦آالء احمد عبدالرحيم مرسى٨٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦حسان محمود حسان محمود٨٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦حسين علي محمد علي٨٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦خالد أحمد سيد ٨٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦رؤيه عبده السيد حسان٨٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦سامية اشرف محمد عبد الحميد٩٠
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حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦سالمة عبد المقصود عبيد ٩١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦شيماء أحمد عبد الحميد السيد ٩٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦صابر سعيد صابر احمد ٩٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦عبد هللا محمود محمد محمود٩٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦عصام سعيد حسن محمد٩٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦عمر سيد فوزي عواد٩٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦محمد ابراھيم مناع٩٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦محمد ابوالفتوح عبدالعليم محمد٩٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦محمد ابوبكر محمد بيومى سنه٩٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦محمد ابوسريع محمود محمد خلف١٠٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦محمد احمد ابراھيم١٠١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦محمد احمد حافظ محمود منصور١٠٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦محمد احمد محمود احمد صالح١٠٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦محمد حسن عبدالمحسن غنيم١٠٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦محمد رمضان السيد سالم١٠٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦محمد سيد محمود١٠٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦محمد مصطفى عبد اللطيف امين١٠٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦محمود جمال ابراھيم احمد١٠٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦محمود محمد محمود بسيونى ١٠٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦محمود نور الدين عبد العليم السقا١١٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦مصطفى ربيع اسماعيل١١١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦مھا مجدى عبدالفتاح عبدالفتاح عبدهللا١١٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦ندى السيد العربى محمد السيد صالح١١٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦نھى منصور اندراوس حنا١١٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦نوار غنيمى نوار غنيمى نوار١١٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦نوح عزت محمد عبدالطيف١١٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦نور الدين محمود احمد محمد١١٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦ھالة ابراھيم محمد عوض١١٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦ھانى احمد ابراھيم عبد الشافى١١٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦ھانى مجدى محمد محمد١٢٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦ھاني لطيف شفيق١٢١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦ابرار اسامه عبدالحفيظ احمد عبدالعال١٢٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦احمد صالح سيد شاھين١٢٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦احمد طه محمد محمد١٢٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦احمد عبد السالم احمد١٢٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦احمد عبد هللا كامل١٢٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦احمد عزت محمد شعيب١٢٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦احمد عمر السيد محمد حلوة ١٢٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦احمد محمد احمد عبد الخالق١٢٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦احمد ناصر كليب بيومى١٣٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦احمد يحى احمد اسماعيل١٣١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦اسماء محمد مھني ابراھيم١٣٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦السيد ابراھيم متولى حميدو١٣٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦الھادى مسعد محمد الھادى عبدالعزيز١٣٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦اليشع بالطس راغب جندى١٣٥
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حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦امانى متولى غريب متولى حواس١٣٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦اميرة سعيد عيد سليمان١٣٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦اميرة عيد صادق سعيد١٣٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦اميل جرجس سعد هللا١٣٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦امين قاسم عبدالفضيل رزق١٤٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦ايمان رضا إبراھيم احمد١٤١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦ايه ربيع شلبى ابراھيم١٤٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦ايه فتحى عبدالعظيم محمد حجاج١٤٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٦ايه ماھر ابراھيم عبد العزيز١٤٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧ايه محمد قسامه محمد محمد عزب١٤٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧باسم الشحات عبدالرازق عبدالمقصود١٤٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧جمال خالد جمال الدين رزق١٤٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧حامد محمد احمد حامد١٤٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧حسن عثمان محمود١٤٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧حسين جمعة سلومة١٥٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧حسين طارق عبد الوھاب ١٥١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧راجيه احمد عبدهللا احمد عامر١٥٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧رشا محمد سالم محمد عبدالرحمن١٥٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧سعيد حمدان ابراھيم حسانين١٥٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧سعيد عزت محمد شافعى١٥٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧سعيد محمدعبدالفتاح منسى١٥٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧سعيد محمود عبد الظاھر١٥٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧سالمه بدر عبد الحميد١٥٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧سليمان طارق سليمان سعده١٥٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧سليمان محمد محمد محمد يونس١٦٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧سيد محمود سيد عبدالغنى ١٦١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧شاھر رجب عيد نجم١٦٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧شريف عبد الناصر خميس سيد١٦٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧شعبان حسين شعبان١٦٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧شعيب محمد شعيب١٦٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧شيماء الليثى محمد الليثى١٦٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧شيماء رجب عبدالمسعد على١٦٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧شيماء سليمان سليمان محمد١٦٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧شيماء صابر فھمى على نافع ١٦٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧شيماء على  زين العابدين عبد القادر محمد ١٧٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧صابر محمد عبد الجبار١٧١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧عبد الرحمن صبرى صديق كامل١٧٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧عبد العليم رضا عبدالعليم محمد١٧٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧عبدالرحمن عطا عبدالخالق سالم احمد١٧٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧عزيزه عبدالنبى ابراھيم عبدالحليم١٧٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧عماد نبيل جاد احمد١٧٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧عمرو احمد حسين على الدابة١٧٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧محمد احمد عبد الغفور عبد السالم١٧٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧محمد احمد عبدالواحد امام شافعى١٧٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧محمد احمد قاسم االبراشى١٨٠
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مكان االختبار موعد االختبار االسممسلسل

وزارة اإلنتــــاج الحــــربي

 
الناجحين من تخصص  تركيبات كھربائية

حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧محمد احمد مصطفى يوسف يوسف١٨١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧محمد اسماعيل محمد خليل ١٨٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧محمد السيد عبدالدايم ھاشم١٨٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧محمد جمال عبدالرحيم محمد١٨٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧محمد حسنى جمعة ١٨٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧محمد خالد بيومى محمد ابراھيم١٨٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧محمد خالد حسن تغيان ١٨٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧محمد صالح ليثى على ١٨٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧محمد طه حسن طه١٨٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧محمد عبد الحكيم محمود محمد١٩٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧محمد عبد الفتاح محمد عبد الرحمن١٩١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧محمد محيى الدين رشدي١٩٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧محمد مصطفى محمد احمد على السويدى١٩٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧محمد وحيد محمد عبدالوھاب١٩٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧محمد وحيد محمد كامل برعى١٩٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧محمد يحيى حامد محمد خميس شحاته١٩٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧محمود سيد سيد احمد مصطفى١٩٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧محمود قاسم محمود قاسم١٩٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧محمود محمد عبدالسالم محمد١٩٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧محمود مسعود عبدالرازق عبدالفتاح٢٠٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧مريم عادل السيد عبدالجواد سعد٢٠١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧مصطفى احمد مصطفى حسين٢٠٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧مصطفى سعيد محمدرشاد٢٠٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧نادر ابراھيم نادر السيد الشناوى٢٠٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧ندى شعبان عبدالمنعم محمود٢٠٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧ندى يحيى محمد عبد الخالق٢٠٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧نسمه ربيع عبدالمعبود دسوقى٢٠٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧نسمه سعيد محمد عبد الفتاح٢٠٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧نشوى ناجى احمد فرحان٢٠٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧ھانى رمضان زكي٢١٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧ھانى شعبان جوده عفيفى٢١١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧ھدير عريان عبد العظيم٢١٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧ھيام عبدهللا سليمان احمد سليمان٢١٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧ابراھيم مصطفي ابراھيم٢١٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧ابراھيم ابو العباس محمد٢١٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٧احالم اشرف ابراھيم على٢١٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨احمد خالد ابوبكر محمد ادم٢١٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨احمد رمضان على محمد٢١٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨احمد شعبان عبد الرازق٢١٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨احمد شعبان يسن على٢٢٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨احمد صالح احمد عبدالرحمن٢٢١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨احمد صالح علي سيد بحيري٢٢٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨احمد طلعت جمعة٢٢٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨احمد عبد هللا احمد خليل٢٢٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨احمد عبد هللا على حسن٢٢٥
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مكان االختبار موعد االختبار االسممسلسل

وزارة اإلنتــــاج الحــــربي

 
الناجحين من تخصص  تركيبات كھربائية

حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨احمد عبدالعاطى سيد عبدالعاطى٢٢٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨احمد عزت عطوة عبدالعال٢٢٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨احمد فريد الدسوقى سليم٢٢٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨احمد محمد ابو بكر محمود٢٢٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨اسامة جابر صادق ٢٣٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨اسالم السيد شديد السيد على٢٣١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨اسالم عبدالعاطى محمد طه٢٣٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨امانى عادل محمد مرسى حجازى٢٣٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨امير محمد سليمان٢٣٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨اميره عبدالعليم عبدالخالق ابراھيم٢٣٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨اميره عزت محمد الصادق ابوالخير جبل٢٣٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨اميره ممدوح عبدهللا يوسف حسن٢٣٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨اية محمود عبد الفتاح علي٢٣٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨ايمان سمير محمود حامد٢٣٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨ايمان محمد بدوي فضل ٢٤٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨ايمان ناصر السيد السيد الشھبه٢٤١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨ايمن عيد احمد٢٤٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨ايمن فرج شعبان ٢٤٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨أيمن عبدالحميد محمدي عبدالرحمن ٢٤٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨بالل صبحى احمد يسن النحيف٢٤٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨جھاد جابر سيد عبدالخالق٢٤٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨جوده محمد عبد ربه عبد المقصود٢٤٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨حمودة عبدالحكيم عبد الحليم سليمان٢٤٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨حميده عبد الغني حميده عبد الغنى٢٤٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨حنان ابراھيم عطية عبدالھادي٢٥٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨حنان جالل السيد عبدربه٢٥١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨خالد احمد ابو المعاطي٢٥٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨سعيد اشرف سعيد احمد٢٥٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨سمير ھانى محمد على مصطفى٢٥٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨سھام تھامى عبد الحليم محمد ٢٥٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨شريف سعيد فؤاد امين٢٥٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨شريف محمود فھيم السيد٢٥٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨شريف مصطفى حضرى٢٥٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨شعبان محمد احمد ٢٥٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨شيماء فوزى عبدالرحيم جمال الدين٢٦٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨عبد الرحمن اسامة عبد الرحمن احمد٢٦١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨عبد العزيز خالد عبد العزيز حسن٢٦٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨عبدالعظيم سامى عبدالعظيم السيد٢٦٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨عزيز ماجد عزيز محمود ابو زيد٢٦٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨عالء عيسى زكى عيسى٢٦٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨على السيد على فرحات ٢٦٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨على جمال على محمد صالح٢٦٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨على محمد طلب عبدالبارى طلب٢٦٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨علي حسين علي ابراھيم ٢٦٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨عمر عادل عوض عبدالنبى٢٧٠
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مكان االختبار موعد االختبار االسممسلسل

وزارة اإلنتــــاج الحــــربي

 
الناجحين من تخصص  تركيبات كھربائية

حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨عمرو عصام محمد محمد شرف٢٧١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨كريم محمد حسن عبد العزيز٢٧٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨محمد احمد السيد بدر العجوانى٢٧٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨محمد احمد حنفى عبدالقوي الحلو٢٧٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨محمد احمد عبد العال احمد عمر٢٧٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨محمد احمد عبد العزيز٢٧٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨محمد الشايب محمد احمد٢٧٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨محمد أحمد عبد الرحمن أحمد ٢٧٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨محمد أحمد محمد ٢٧٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨محمد جمال قرنى٢٨٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨محمد حسن محمد ٢٨١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨محمد حسين عبدالصمد الجوھري٢٨٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨محمد سعد الدين دردير٢٨٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨محمد صبحى زكريا امين٢٨٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨محمد صبحى عبدربه محمد٢٨٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨محمد صالح محمد ابراھيم٢٨٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨محمد صالح مؤمن على عيسى٢٨٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٨محمد طارق منير غريب٢٨٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩محمد طلب محمد عبد المطلب٢٨٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩محمد طلعت سعد ابراھيم٢٩٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩محمد عبد الحميد عبد الحفيظ٢٩١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩محمد عبد الرحمن عكاشة٢٩٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩محمد عبد العزيز محمد نجم٢٩٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩محمد عبد الفتاح سيد٢٩٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩محمد عبدالرحمن محمد حسين محمد٢٩٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩محمد محمود منصور محمود٢٩٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩محمد محى عبدالخالق محمد٢٩٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩محمد ممدوح بكرى٢٩٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩محمد منتصر ربيع السنوسى الجندى٢٩٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩محمد منصور ابراھيمم الھوارى٣٠٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩محمد ھاشم راشد محمد٣٠١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩محمد وفيق مھدى٣٠٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩محمد يحيى سيد احمد٣٠٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩محمود ابراھيم احمد صبرة٣٠٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩محمود ابراھيم عبداللطيف عبدهللا٣٠٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩محمود احمد عبد الحفيظ٣٠٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩محمود جمال عبدالباقى محمد عرب٣٠٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩محمود عبد هللا قرني٣٠٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩محمود على بخيت على٣٠٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩محمود محمد عبده ابراھيم٣١٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩محمود مرزوق سيد٣١١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩محمود مصطفى محمود السيد احمد فوده٣١٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩مختار سيد قرنى٣١٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩مرفت فوزى محمد مصطفى٣١٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩مصطفى اسماعيل سالمه٣١٥
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وزارة اإلنتــــاج الحــــربي

 
الناجحين من تخصص  تركيبات كھربائية

حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩مصطفى شعبان محمود محمد٣١٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩مصطفى عبده اسماعيل٣١٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩منى بديع عبدالفتاح عبده٣١٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩منى صبحى عثمان ابراھيم سليمان٣١٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩ميادة محمد سيد ايوب٣٢٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩ناجي شوقي رياض٣٢١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩نادر امير عيسى سالمه٣٢٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩نادر جالل احمد سيد٣٢٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩نجاه سعيد عبدهللا محسب٣٢٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩نصر ابراھيم محمد امين٣٢٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩نصر مبروك احمد٣٢٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩نعمان عبد نعمان عبد العال٣٢٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩ھاجر مصطفى عبد الحميد على ٣٢٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩ھبه رضا محمود السيد محمد٣٢٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩ھدى شعبان ابراھيم عبدالمقصود٣٣٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩ھدي عبدالسالم أحمد عبدالسالم ٣٣١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩ھشام ابو بكر مصطفي عبد الغني٣٣٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩ھشام صالح كامل خميس٣٣٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩وفاء احمد عبد النظير سعد٣٣٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩ياسمين حبيب حسن عواد حسن ٣٣٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩ياسمين محمد حلمى ابراھيم ٣٣٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩يوسف رضا حسين ابوسريع٣٣٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩احمد محمد عبد اللطيف علي٣٣٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩مرام فتحى محمد صابر٣٣٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩ابراھيم صابر عبد الحليم محمد ٣٤٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩ابراھيم محمود اسماعيل ابراھيم٣٤١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩احمد ابو بكر محمد على٣٤٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩احمد حافظ خميس٣٤٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩احمد حسنين بيومي السيد٣٤٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩احمد حماد محمد اسماعيل٣٤٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩احمد خالد ندا مسعود٣٤٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩احمد رجب نعامة٣٤٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩احمد زيدان علي عبد الحفيظ٣٤٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩احمد سعيد عبدالستار النجدى٣٤٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩احمد سمير السيد يوسف٣٥٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩احمد سيد عبد هللا بيومى٣٥١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩احمد شوقي احمد عبد الرازق٣٥٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩احمد شوقي محب الدين٣٥٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩احمد صالح الدين سيد محمد٣٥٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩احمد عادل سيد عبدهللا٣٥٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩احمد عبد العاطي عبد المقصود٣٥٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩احمد عبد العزيز محمد٣٥٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩احمد عبد الھادى محمد حامد رفاعى٣٥٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩احمد غونيم سيد بكر غانم٣٥٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٠٩احمد فكري كمال سليمان٣٦٠
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مكان االختبار موعد االختبار االسممسلسل

وزارة اإلنتــــاج الحــــربي

 
الناجحين من تخصص  تركيبات كھربائية

حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢احمد ماھر جوده محمد عامر٣٦١
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢احمد محمد عشماوى على٣٦٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢احمد محمد على االبيض ٣٦٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢احمد مظھر عثمان على ٣٦٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢احمد وجيه حامد حامد٣٦٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢اسامة بيومى ابراھيم بيومى ٣٦٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢اسراء محمود عبدالمنعم محمد سليم٣٦٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢اسالم الشحات احمد محمد٣٦٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢اسالم صالح سيد عبد الحليم٣٦٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢اسالم لطفي محمد علي٣٧٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢اسماء محمد عبد المنعم محمد٣٧١
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢اسماء محمود امين سليمان٣٧٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢السيد عبدالمرضى السيد ابوالعال٣٧٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢السيد محمد شوكت محمد٣٧٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢اميره محمد على السيد عفيفى٣٧٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢ايمان احمد الشحات محمد٣٧٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢ايمان السيد على السيد مرسى٣٧٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢ايمان بلكان حسن علي سمك ٣٧٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢ايمن احمد ابراھيم احمد٣٧٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢ايمن غريب حسين قاسم٣٨٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢ايمن فكرى امين على ٣٨١
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢ايه جمال الشحات٣٨٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢ايه محمد كمال محمد٣٨٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢أحمد سليمان حجاب٣٨٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢تقي محمد محمد عبدالرحمن٣٨٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢جمعه حجاج محمد كمال٣٨٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢حجاج عبد الخير عمر محمد٣٨٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢حسام حسن رمضان سرحان٣٨٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢حسام خالد جمعه عيسوى٣٨٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢حسن اشرف محفوظ عبد الفتاح ٣٩٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢حسين سعيد محمد خليل٣٩١
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢حسين عادل عبد المنعم ٣٩٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢خالد عشماوي محمد احمد ٣٩٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢خلود ياسر محمد سمير٣٩٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢دينا عصام اسماعيل السيد مبارك٣٩٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢رامى محمود عبدهللا منصور٣٩٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢سارة لبيب سالم القاضى٣٩٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢سارة يوسف محمد عبدالجواد٣٩٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢ساره عماد محمد سيد احمد حمود٣٩٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢سالم ابرھيم سالم موسى ٤٠٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢سعيد ابراھيم مھران٤٠١
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢سالمة مھدى صاوى٤٠٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢سمر سليمان محمد سليمان٤٠٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢سيد سعد عمر ابراھيم٤٠٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢سيد صابر عبدالحليم امام٤٠٥
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مكان االختبار موعد االختبار االسممسلسل

وزارة اإلنتــــاج الحــــربي

 
الناجحين من تخصص  تركيبات كھربائية

حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢شريف شكرى احمد مصطفى٤٠٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢شريف شوقي عبدة قرني٤٠٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢شعبان سيد على عبد الرحيم٤٠٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢شكري عاشور شكري سيد٤٠٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢طارق على محمد على٤١٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢طه كامل براوى على٤١١
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢عبد العزيز صالح عبد العزيز عبده٤١٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢عبد هللا فرج سعد حسين جبه٤١٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢عبد المعز مسلم زكى مسلم٤١٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢عبدالحميد سيد عبدلحميد علي٤١٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢عبدالمعطى سعيد عبدالمعطى عبدالحميد٤١٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢عبده محمد عبدالموجود محمد٤١٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢عصام احمد محمد احمد الجبان٤١٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢عطيه فتحى عطيه حسانين٤١٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢على فاروق على سعد حبيب ٤٢٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢عماد محمد محمود سليمان٤٢١
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢عمر فتحى ابراھيم عبد الحفيظ ٤٢٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢عمرو عبد الحميد يوسف ٤٢٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢عمرو عزمى محمد ٤٢٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢غادة علي رمضان عبد المطلب ٤٢٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢فاطمة مصطفي عبد الرحمن السيد٤٢٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢كارم جمعة محمد عجمى ٤٢٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢كريم عادل ابو الوفا عبد التواب٤٢٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢محمد ابراھيم عبد الغفار عثمان ٤٢٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢محمد احمد  على٤٣٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢محمد احمد ابو الفضل محمد٤٣١
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٢محمد احمد السيد احمد الغباشى٤٣٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣محمد احمد بيومى احمد٤٣٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣محمد احمد حسن محمد حماد٤٣٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣محمد اسامة محمد فتحي٤٣٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣محمد اشرف عباس عبدربه٤٣٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣محمد انور محمد بدوى سكر٤٣٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣محمد حنفى محمود عيسى٤٣٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣محمد خالد صالح٤٣٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣محمد خميس عبد التواب٤٤٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣محمد سامي فرج خير هللا٤٤١
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣محمد شحته السيد عبدالستار محمد٤٤٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣محمد صالح محمد مجاھد٤٤٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣محمد طلعت عبدالعظيم على٤٤٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣محمد عادل سعد محمد٤٤٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣محمد عبد التواب ابراھيم٤٤٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣محمد عبد التواب عبد الحميد محمد٤٤٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣محمد عبد الحليم سيد٤٤٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣محمد عبد الغني ابو سريع٤٤٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣محمد عبد المقصود ماطر٤٥٠
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مكان االختبار موعد االختبار االسممسلسل

وزارة اإلنتــــاج الحــــربي

 
الناجحين من تخصص  تركيبات كھربائية

حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣محمد محمد محمود٤٥١
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣محمد محمود عبد الفتاح٤٥٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣محمد مسعد احمد شعيب٤٥٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣محمد مصطفى محمد زكريا٤٥٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣محمد نادي سعد عبداللطيف٤٥٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣محمد ھشام محمد عبيد سليمان٤٥٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣محمود ابراھيم عبد هللا طوالن٤٥٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣محمود احمد عبدة بحيرى٤٥٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣محمود البدوي سيد محمود٤٥٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣محمود السيد عربى عبدالغفار٤٦٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣محمود عبدالرحمن محمد احمد٤٦١
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣محمود فتحي عبد الظاھر٤٦٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣محمود فراج محمد عبد السالم ٤٦٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣محمود فكرى ابراھيم سالم٤٦٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣محمود مجدى محمدى ابراھيم متولى٤٦٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣محمود محمد عويس يونس٤٦٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣محمود محمد محمد على٤٦٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣محمود نبيل عبود حسن٤٦٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣محمود يسرى فاتح محمد٤٦٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣مختار خلف ابراھيم خلف٤٧٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣مروة جمال خليل محمد٤٧١
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣مصطفى حسن فرج محمد٤٧٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣مصطفى رضا مصطفى ٤٧٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣مصطفى يونس سليمان يونس٤٧٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣منار محمد امين عبدالرحمن ابوالعنين٤٧٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣منى احمد ابراھيم محمد٤٧٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣ناھد السعيد انيس طلبة٤٧٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣نرمين محمد عبدالفادر عليوة٤٧٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣نصار عباس عيد سعيد٤٧٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣نصر عرفة ضوي حسن٤٨٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣نھى محمد احمد رفاعى ٤٨١
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣نور الدين خالد محمد٤٨٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣نورھان عبدالعظيم السيد عبده برعوت٤٨٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣ھانم محمد عبدالحميد محمد٤٨٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣ھانى صابر السيد رزق دياب٤٨٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣ھانى مسلم عبدالفتاح محمد نجم٤٨٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣ھانى نبيل عبد المقصود٤٨٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣ھدير جابر عبدالجواد جابر٤٨٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣وصيفه سعيد محمود مصطفى٤٨٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣ياسمين جمال يوسف٤٩٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣يوسف احمد عبد المجيد احمد ٤٩١
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣سامح احمد معوض احمد٤٩٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣ابراھيم ابو بكر محمد٤٩٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣ابراھيم عبد المحسن عبد العزيز٤٩٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣ابراھيم عطا شحات السيد ٤٩٥
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مكان االختبار موعد االختبار االسممسلسل

وزارة اإلنتــــاج الحــــربي

 
الناجحين من تخصص  تركيبات كھربائية

حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣ابراھيم نور الدين مبروك٤٩٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣احمد احمد محمد محمود٤٩٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣احمد اشرف سيد بكر٤٩٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣احمد جمال فؤاد خطاب٤٩٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣احمد خالد ثابت راوى٥٠٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣احمد رجب شعبان٥٠١
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣احمد رجب محمد جاد٥٠٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣احمد سامي محمود احم٥٠٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٣احمد سعيد ابراھيم٥٠٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤احمد سعيد سالم عوض هللا رزق٥٠٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤احمد سالمه نجدى عبد الفتاح٥٠٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤احمد سلمان سالمة٥٠٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤احمد سمير محمد البكرى٥٠٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤احمد شحات عبد المقصود عبد الغفار ٥٠٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤احمد شعبان محمد اخمد٥١٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤احمد صابر محمد منصور الشيمى٥١١
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤احمد صالح محمد الديمى٥١٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤احمد صالح محمد حسين٥١٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤احمد طه محمد محمود٥١٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤احمد عبد السيد محمود٥١٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤احمد عبد العزيز سيد عبد الرافع٥١٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤احمد عبد هللا عبد العزيز ھاشم٥١٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤احمد عبدالحميد عبدالوھاب نصرالدين٥١٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤احمد عبدالقادر شعبان عبدالقادر٥١٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤احمد عبدهللا احمد ابو طالب٥٢٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤احمد عكاشة احمد ابراھيم٥٢١
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤احمد عيد عوض العقيلي٥٢٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤احمد ماھر محمد حسن٥٢٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤احمد محمد ابراھيم على٥٢٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤احمد محمد عبد الفتاح مخلوف٥٢٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤احمد محمد عبدالحميد محمد٥٢٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤احمد مصطفى محمود٥٢٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤احمد مصطفى محمود ابراھيم٥٢٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤احمد مصلح احمد ابراھيم٥٢٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤احمد منصور محمودمحمد٥٣٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤اسامه احمد نبوى احمد داود٥٣١
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤اسامه محمد السيد عبدالباقى٥٣٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤اسالم اسماعيل عزيز الدين٥٣٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤اسالم عواد حماد عواد٥٣٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤اسالم محمد على سيد٥٣٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤اسالم يوسف بيومى الرخ٥٣٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤اسماء حفناوى منتصر محمد٥٣٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤اسماء ناصر محمد على بيومى٥٣٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤الشافعى زكريا شافعى السيد٥٣٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤امانى ياسين محمد عبدالمجيد٥٤٠
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مكان االختبار موعد االختبار االسممسلسل

وزارة اإلنتــــاج الحــــربي

 
الناجحين من تخصص  تركيبات كھربائية

حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤امنيه زينھم محروس عابدين٥٤١
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤امنيه يسرى رمضان عبدالعزيز الكشك٥٤٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤اميره ايمن عبدالسميع حسن٥٤٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤ايمن جرجس شفيق جاد هللا٥٤٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤ايمن حامد احمد عيد٥٤٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤ايمن عبد العز سيد مطاوع٥٤٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤ايمن محمد عبد العظيم احمد٥٤٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤ايمن محمود عجمي٥٤٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤ايه رضا زيدان محمد٥٤٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤ايه عبد هللا علي عبد العال ٥٥٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤ايه عمر دسوقي ابراھيم٥٥١
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤ايه نسيم طنطاوى خضير على٥٥٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤أحمد حسين سيد صديق ٥٥٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤أحمد رضا عبده عبد الصمد٥٥٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤باسم سليمان عبد الحميد٥٥٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤بھاء رجب عبد العزيز٥٥٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤جمال عبدالناصر عبدالخالق عبدالنبى٥٥٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤جمعة سيد بيومي٥٥٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤حاتم احمد عبد الباسط عبد الكريم٥٥٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤حامد محمد حامد محمد راضى٥٦٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤حسين محمد فؤاد محمد٥٦١
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤حماده صالح عبدالحميد احمد٥٦٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤خالد احمد حسن زھران٥٦٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤خالد احمد سعد اسماعيل زغارى٥٦٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤خالد احمد عبد العزيز احمد٥٦٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤خالد رزق احمد يحيي بدر ٥٦٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤خلود عادل محمد فؤاد محمد سليمان٥٦٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤دينا ادھم احمد فاروق جالل٥٦٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤دينا جالل محمد جوده٥٦٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤رافت نادي فريد حنا٥٧٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤رامي محمود السيد٥٧١
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤ربيع محمد محمد محمد عبدالحفيظ٥٧٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤ريھام فتحي عيسي علي٥٧٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤سارة احمد مصطفي عشماوى٥٧٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤ساره بھنساوى محمد احمد٥٧٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤ساره عزازى محمود احمد العروج٥٧٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٤سامح احمد اسماعيل٥٧٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥سامي جرجس عدلي٥٧٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥سعد شعبان صادق سمعان٥٧٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥سعد عادل سعد خليفه٥٨٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥سعيد رجب محمود محمد٥٨١
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥سعيد صابر امين احمد٥٨٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥سعيد على سعيد محمود٥٨٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥سالمة عبدالمحسن اسماعيل محمود٥٨٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥سمر حسين محمود عبدالقادر٥٨٥
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مكان االختبار موعد االختبار االسممسلسل

وزارة اإلنتــــاج الحــــربي

 
الناجحين من تخصص  تركيبات كھربائية

حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥شروق فرج سالمه عدلى٥٨٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥شعبان رمضان مرعي٥٨٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥شعبان عبد النبى عبد الھادى٥٨٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥شعبان محمد عبد الباقى٥٨٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥شنوده صادق توفيق٥٩٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥شوقى عبدالفتاح شوقى عبدالفتاح٥٩١
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥صابر سيد عبد الحميد ٥٩٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥صفوت صبري صفوت٥٩٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥عبد الرحمن جمال عبد الظاھر٥٩٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥عبد الستار احمد عبد الستار٥٩٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥عبد الغنى صابر كامل على٥٩٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥عبد الفتاح حامد عبد الفتاح احمد٥٩٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥عبد هللا احمد حسن٥٩٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥عبد هللا سعيد محمد محمد٥٩٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥عبد المجيد احمد محمد٦٠٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥عبدالحميد صالح عبد الحميد صالح٦٠١
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥عبدالرحمن محمد احمد محمد البنا٦٠٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥عبدهللا جمال عبدهللا٦٠٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥عبدهللا ربيع على مخلوف٦٠٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥عرفة موسي سالمة ٦٠٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥عشري احمد عشري٦٠٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥عصام عرفه ابوالمعاطى السيد اسماعيل٦٠٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥عصام عمر اسكندر سيد٦٠٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥عصام محمد سيد محمد٦٠٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥عالء عصام محمد ابراھيم٦١٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥عماد عبد الناصر  سيد عبد اللطيف٦١١
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥عمر فايز السيد خليل السبعاوى٦١٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥عمر مراد محمود دسوقي٦١٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥عمرو عبد الكريم صوفى محمود٦١٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥عمرو عبداللطيف فؤاد عبداللطيف٦١٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥عمرو محمد سعيد عبد الحليم٦١٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥عوض محمد عوض عبدالفضيل٦١٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥فاطمة اشرف سالم محمد٦١٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥فاطمة طارق حسن محمد المليجى٦١٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥فاطمه طالل عبدالرازق ابراھيم عزب٦٢٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥فريد يسرى فريد عبدالمجيد٦٢١
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥كرم فتحى عبد العزيز الھوارى٦٢٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥كرولس ناجي ابو السعد٦٢٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥مارينا منير شفيق حلمى٦٢٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥محمد ابراھيم محمد ابوالفتوح عبدالمنعم٦٢٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥محمد احمد جمعه ٦٢٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥محمد اشرف محمد عبدالفتاح٦٢٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥محمد بشرا يوسف٦٢٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥محمد جمال ابوزيد ٦٢٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥محمد حسن عبد الموجود٦٣٠
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الناجحين من تخصص  تركيبات كھربائية

حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥محمد حسن على عطية٦٣١
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥محمد حسني رجب محمود٦٣٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥محمد حسين نصر عبد الجواد٦٣٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥محمد حواش ابراھيم حواش ٦٣٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥محمد خليل محمد خليل٦٣٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥محمد رافت سيد عبدة٦٣٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥محمد رجب محمد فريد احمد٦٣٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥محمد رزق محمد محمد فرج٦٣٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥محمد رضا حسنين سالمة ٦٣٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥محمد شعبان عبدة محمد٦٤٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥محمد صديق محمد صديق٦٤١
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥محمد صالح عبدالشافي حسن٦٤٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥محمد صالح مجاھد محمد٦٤٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥محمد عاطف محمد يوسف رحمه٦٤٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥محمد عبد الباسط خلف على٦٤٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥محمد عبد الرحمن حسن عبد الرحمن٦٤٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥محمد عبدالرؤوف عبدالعال محمد رزق٦٤٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥محمد عزت محمود عطيه خليل٦٤٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٥محمد على الطيب على ٦٤٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦محمد غالب سيد ٦٥٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦محمد فصيح محمد راغب ٦٥١
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦محمد فوزى حسن محمد ٦٥٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦محمد فوزي صالح بدوي٦٥٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦محمد محمود محمد يوسف ٦٥٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦محمد مسعد عطيه حسين٦٥٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦محمد مصطفى محمد محمد على يوسف٦٥٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦محمد ممدوح مصطفي ٦٥٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦محمد نبيل محمود على العيسوى٦٥٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦محمد ھشام محمد محمد٦٥٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦محمد ھشام يوسف احمد٦٦٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦محمود احمد رضوان٦٦١
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦محمود احمد محمد عبد المقصود٦٦٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦محمود السيد عبد الحميد عزب٦٦٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦محمود جمال احمد محمود٦٦٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦محمود جمال عبدالحميد العبسى٦٦٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦محمود راغب جادهللا عبدالمجيد فراج٦٦٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦محمود سالم علي السيد عامر٦٦٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦محمود فاروق احمد السيد٦٦٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦محمود مجدى محمد ابراھيم موسى٦٦٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦محمود محمد السيد محمد عبدالھادى٦٧٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦محمود محمد شحات صالح٦٧١
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦محمود نادى سيد سيد٦٧٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦محمود نصر امين علي٦٧٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦محمود يحيى عبدالغنى عفيفى ٦٧٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦محيسن عمران محيسن٦٧٥
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مكان االختبار موعد االختبار االسممسلسل

وزارة اإلنتــــاج الحــــربي

 
الناجحين من تخصص  تركيبات كھربائية

حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦مسعود سعد عوض عطيه ٦٧٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦مصطفى سلومه عبد السالم٦٧٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦مصطفى شديد سعيد شديد٦٧٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦مصطفي عزيز محمد معوض٦٧٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦معاذ محمد عبدالسالم متولى٦٨٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦منه هللا حسن محمود٦٨١
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦ناجى ماجدى ناجى الصباحى٦٨٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦ھاجر عبدالغفار عبدالعظيم طنطاوى خفاجه٦٨٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦ھانى رمضان السيد يحيى٦٨٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦ھانى عبده السيد حسن٦٨٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦ھانى عطا موسى خليل٦٨٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦ھانى على حداد حسب هللا٦٨٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦ھانى عيد عزيز٦٨٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦ھاني مالك ابو السعد٦٨٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦ھشام خالد على سيد٦٩٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦ھشام محمد حسين٦٩١
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦ھند امين امين السيد الشھبه٦٩٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦ھيثم احمد منصور احمد٦٩٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦ھيثم شعبان محمد عبد الرحمن٦٩٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦وجيه جمال السيد احمد٦٩٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦وليد فوزى عاشور محمد٦٩٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦ياسر رمضان عبد الغني٦٩٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦يحى شاھين سيد مدبولى شاھين٦٩٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦يوسف ابوالفتوح سالم السيد٦٩٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦ احمد مصطفى محمود احمد٧٠٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦ابانوب حنا عدلى اسعد٧٠١
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦ابانوب عاطف فؤاد ٧٠٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦ابراھيم جمال زينھم امين٧٠٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦ابراھيم حنفى محمود عيسى٧٠٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦ابراھيم رفعت ابراھيم عبدالعظيم٧٠٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦ابراھيم عبد الكريم حسنى محمد٧٠٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦احمد اسماعيل حسن سليمان ٧٠٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦احمد بدر سيد عبد الحافظ٧٠٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦احمد جابر صادق عبد الظاھر٧٠٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦احمد جمال قرني٧١٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦احمد حسن محمد عليوة عزب ٧١١
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦احمد حسين كمال محمود٧١٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦احمد حنفي محمود٧١٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦احمد خالد فريد الطوخى٧١٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦احمد رجب حسين فرج عامر٧١٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦احمد سعيد رمضان٧١٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦احمد سعيد عبد العظيم محمد٧١٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦احمد سعيد محمد عبد المعطى٧١٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦احمد شعبان عبد الخالق٧١٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦احمد شعبان عيد بيومى٧٢٠
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مكان االختبار موعد االختبار االسممسلسل

وزارة اإلنتــــاج الحــــربي

 
الناجحين من تخصص  تركيبات كھربائية

حلوان٢٠١٦/٠٦/١٦احمد صالح محمد صالح٧٢١
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩احمد طلبة قرني٧٢٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩احمد طه محمد عويس٧٢٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩احمد عادل دسوقي٧٢٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩احمد عادل عبدالرحمن عبدالعزيز٧٢٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩احمد عبد هللا محمد احمد ٧٢٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩احمد عبدالستار احمد محمد النادى٧٢٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩احمد عبدالفتاح رمضان محمود والى٧٢٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩احمد عزت احمد ابوزيد كساب٧٢٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩احمد عالء محمد كمال٧٣٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩احمد على بيومى٧٣١
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩احمد علي عطية علي٧٣٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩احمد علي عويس٧٣٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩احمد عمر ابراھيم عبدالخالق شاھين٧٣٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩احمد عوض هللا احمد٧٣٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩احمد قاسم كامل شحاته٧٣٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩احمد ماھر محمد محمود مرعي٧٣٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩احمد محمد رشاد محمد خاطاب٧٣٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩احمد محمد صالح احمد٧٣٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩احمد مصطفي محمد احمد التوني٧٤٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩اسالم احمد الشحات٧٤١
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩اسالم جمال ابراھيم٧٤٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩اسالم سعيد محمود محمد٧٤٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩اسالم سالمة عبد الحليم٧٤٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩اسالم سليم محمد سليم٧٤٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩اسالم صالح محمد ٧٤٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩اسالم طارق متولى على بحيرى٧٤٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩اسالم عماد عبد الباسط السيد٧٤٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩اسالم عماد عطيه محمود فتيح٧٤٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩اسالم فواز فرج فواز٧٥٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩اسماء السيد عطية سعد حمادة٧٥١
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩اسماء جمال محمد عبدالوھاب النقيب٧٥٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩اسماء ناصر عبد العاطى٧٥٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩اسماء نايل بيومى عطا هللا٧٥٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩اشرف محمد محمود جوده سكر٧٥٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩امانى ابراھيم شبل ابراھيم ٧٥٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩امانى السيد محمد السيد عبدالحى٧٥٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩امجد محمد عبدالحليم فرج٧٥٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩امنيه محمد عبدالفتاح مبروك ابو عشوب٧٥٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩ايمان عبدالمحسن فتحى محمود سرحان٧٦٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩ايمن عبد هللا عبد الغفار٧٦١
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩ايمن عبد هللا قرني٧٦٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩ايمن محمد عويس٧٦٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩ايھاب احمد فتحي حافظ٧٦٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩أبانوب شكري جرجس سعد٧٦٥
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وزارة اإلنتــــاج الحــــربي

 
الناجحين من تخصص  تركيبات كھربائية

حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩أحمد شعبان محمد ٧٦٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩أحمد محمد كمال أحمد٧٦٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩بيتر ايوب زكى جرجس٧٦٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩بيشوى ناجى جبيب جاب هللا٧٦٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩جمال عبدالناصر عبدالفضيل محمود٧٧٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩جوده عصام جوده على ھيكل٧٧١
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩حسام الدين محمد حلمى عزمى محمد ٧٧٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩حسام حسن محمد محمد مصطفى ٧٧٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩حسن ابراھيم حسن ابراھيم٧٧٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩حسين جمعة سعد جمعة٧٧٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩حماده السباعي بيومي السيد ٧٧٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩حماده محي الدين أحمد جابر٧٧٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩حمدان سيد شعيان سيد٧٧٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩خالد سليمان عويد سالمة ٧٧٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩خالد عصام حامد عبد الغنى٧٨٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩خالد مھدي محمد ابراھيم ٧٨١
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩خالد ھالل عبد الكريم٧٨٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩خميس حسين على ابراھيم٧٨٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩رامى محمد السعودى عبدالحافظ٧٨٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩رامى محمد السيد محمد يحى٧٨٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩رانده محمد حسن السيد٧٨٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩رانيا نسيم طنطاوى خضير على٧٨٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩رجب سعيد عبد اللطيف ھاشم٧٨٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩رحاب صبحى سالم عواد محمد٧٨٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩رزق عبد العال على حسانين٧٩٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩رغده عالء أحمد عبدالحميد٧٩١
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩ريھام السيد احمد حسنين٧٩٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/١٩زينب رياض طالل محمد دھشان٧٩٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠زينب عماد عطية الزھيري ٧٩٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠سامح شحات محمد شحات٧٩٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠سامح ضويجى عقيل صالح سويلم٧٩٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠سحر شعبان عبدالمرضى سليمان محمد٧٩٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠سعيد عبدالرحمن عبدالحميد على٧٩٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠سعيد مجدي محمد ٧٩٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠سيد طة السيد ابراھيم٨٠٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠سيد محمود سيد فھيم ٨٠١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠سيف عيد محمد على٨٠٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠شحاته عبد الباقى شحاته٨٠٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠شريف سمير عبد الستار حسين٨٠٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠شريف محمد قرني ٨٠٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠شعبان عبد الودود سالم٨٠٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠شعبان ناجى عرفه نبھان٨٠٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠شيماء جمال السيد درويش٨٠٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠شيماء شوقى ابراھيم العسال٨٠٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠شيماء محمد عبدالنبي محمد ٨١٠
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الناجحين من تخصص  تركيبات كھربائية

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠صالح منتصر عبد اللطيف٨١١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠طلعت رمضان طلعت عزوز٨١٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠طه ھالل طه عبدالعزيز٨١٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠عبد السالم محمد عبد السالم٨١٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠عبد هللا عبد الحميد سيد٨١٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠عبد هللا محمد حسين٨١٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠عبد المنعم ماھر عبد المنعم احمد حسن ٨١٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠عبدالحميد محمد عبدالحميد ابراھيم٨١٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠عبدالرحمن عابد عبدالمجيد٨١٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠عبدالعزيز محمد رمضان فرج الدسوقي ٨٢٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠عزت محمد عثمان سالم٨٢١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠عزه عاطف نبيه عبدالفتاح٨٢٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠عصام احمد عبد العزيز٨٢٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠عصام رمضان احمد عبدالحميد نصر٨٢٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠عصام مصطفى كامل على زيان٨٢٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠عالء احمد محمد السيد الزقزوق٨٢٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠عالء حسن مبارك حسن٨٢٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠عالء حسين حسن٨٢٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠عالء رافت سليمان٨٢٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠عالء رفعت عبدهللا محمد٨٣٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠عالء منصور ھنيدي منصور ٨٣١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠على عبد المحسن محمد عبد المحسن٨٣٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠على محمد على ابو طالب٨٣٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠علي حسن محمود مصطفي٨٣٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠عماد سمير أمين يعقوب ٨٣٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠عمر صابر محمد فتحى رمضان خطاب٨٣٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠عمر عبد هللا عبد الغفار٨٣٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠عمرو عبد الوھاب احمد حسن٨٣٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠عمرو عبدالمنعم على صوابى٨٣٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠عمرو محمد فتحى سليمان٨٤٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠عمرو محمود شوكى محمد الوكيل٨٤١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠غادة صالح علي محمد ٨٤٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠فادى بطرس كامل برسوم٨٤٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠فاطمة عبدالفتاح ابراھيم محمد ٨٤٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠فتحى عباس فتحى عباس٨٤٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠فريد عدلي فريد سليمان٨٤٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠كريم ايمن حافظ مغازي ٨٤٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠كريم محمد احمد ابراھيم ٨٤٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠كيرولس وجيه حلمى جيد٨٤٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠محمد ابراھيم  محمود عيسوى محمد٨٥٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠محمد ابراھيم احمد٨٥١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠محمد ابراھيم بيومى احمد٨٥٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠محمد ابراھيم رمضان احمد٨٥٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠محمد ابراھيم عثمان محمد٨٥٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠محمد احمد حسني احمد٨٥٥
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حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠محمد احمد محمود عطوة٨٥٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠محمد اشرف عبداللطيف متولى٨٥٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠محمد االمين عباس محمد٨٥٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠محمد السيد جوده محمد جبل٨٥٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠محمد ايمن محمد على٨٦٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠محمد تمام دياب محمود٨٦١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠محمد جمال عطيه٨٦٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠محمد حسن رمضان سرحان٨٦٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠محمد حسن عبد النبي الصياد٨٦٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٠محمد حسين حسن٨٦٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد حسين عشرى السيد٨٦٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد حلمى سامى٨٦٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد خالد إبراھيم مرسى ٨٦٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد رضا اسماعيل عربى٨٦٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد رضا امين شرف٨٧٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد رمضان السيد على ٨٧١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد رمضان عبدهللا عامر٨٧٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد زكريا ابراھيم محمد٨٧٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد سعد  محمد حامد ٨٧٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد سعيد ابراھيم محمود٨٧٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد سعيد حسن عبدالسالم٨٧٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد سيد عويس امام٨٧٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد شحاتة غريب محمود٨٧٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد شحته ابراھيم الشحات عبدالرحمن الشاعر٨٧٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد شحته محمد فرماوى٨٨٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد شعبان سيد مرسي٨٨١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد صالح صبحي محمد ابراھيم٨٨٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد صبري خضري جمعة٨٨٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد طارق فوزى حسن ٨٨٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد طه احمد محمدخليل٨٨٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد عبد العزيز احمد٨٨٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد عبد الفتاح السيد على ابو طالب٨٨٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد عبد اللطيف   ٨٨٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد عبد هللا سيد حسن ٨٨٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد عبد المنعم محمد عبد المحسن٨٩٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد عبدالحميد عبدالحفيظ ٨٩١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد عبدالحميد محمد عبدالواحد٨٩٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد عبدالرحمن محمود جويدة٨٩٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد عبدالرحيم ابراھيم عبدالرحيم٨٩٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد عبدالعال محمود على٨٩٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد عبدالعزيز محمد ٨٩٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد عصام فرج فرج ابراھيم٨٩٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد عيسى محمد السيد٨٩٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد فاروق حسن احمد االكشر٨٩٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد فتحى محمد اسحاق٩٠٠
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حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد فتحي محمد احمد٩٠١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد قطيط محمد محمد٩٠٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد كمال سالمه عبدالعزيز عبدالقادر٩٠٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد لطفى عبد الفتاح احمد الرف٩٠٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد مجدى محمد سالم٩٠٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد محمود عبدالحميد سماحه٩٠٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد محمود محمد عبد القادر٩٠٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد محمود منظور٩٠٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد مروان محمد على٩٠٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد مصطفي رشاد٩١٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد مطيع محمد كيالنى٩١١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد مليجى مالك حسين ٩١٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد مھدى حسب هللا سلطان٩١٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد نبيل صادق حسن٩١٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد نبيل عبود حسن٩١٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد وائل محمد الشعراوى عبدالغنى مشرف٩١٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد يوسف سلطان٩١٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمد يوسف محمد عبدالرحمن٩١٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمود احمد محمود محمد٩١٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمود إبراھيم محمد معبد تركى٩٢٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمود بشير محفوظ محمد الفار٩٢١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمود عبد الحميد امام محمد٩٢٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمود عبد العال محمود عبد العال٩٢٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمود عبد الفتاح خليل عبد الفتاح٩٢٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمود عبدالناصر عبدهللا٩٢٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمود مسعد ابراھيم عبدالوھاب ٩٢٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمود نادر عثمان٩٢٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١محمود وجيه محمد مھدى٩٢٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١مصطفى جمعه عبد الفتاح٩٢٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١مصطفى ربيع احمد٩٣٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١مصطفى صالح عبد الفتاح٩٣١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١مصطفى طه محمد محمد٩٣٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١مصطفى عادل سالمه٩٣٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١مصطفى محمد ابراھيم عرفات٩٣٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١مصطفى محمد أبوطالب محمد مقلد٩٣٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١مصطفى محمد محمد ابراھيم٩٣٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢١مصطفى محمود جوده السيد حسن٩٣٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢مصطفي مسعد حامد حامد ٩٣٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢مكرم كمال عبد الملك٩٣٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢منى محمد مصطفى ابراھيم٩٤٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢مھاب ممدوح محمد عبد المجيد٩٤١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢موريس بشرى زكى كامل٩٤٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢مى عبدالفتاح محمد محمد السيد٩٤٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢ميرال ممدوح سيد٩٤٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢مينا عادل وھبة ميخائيل٩٤٥
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حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢مينا نسيم عطيه عريان٩٤٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢ناجح صبرى محمد عبدالبارى٩٤٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢نادر محمد السيد محمد الكيالنى٩٤٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢نادر محمد الشحات عواد احمد٩٤٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢نادية عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن٩٥٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢نجم حلمي ابرھيم   ٩٥١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢ندى ابو الحمد طنطاوى خليل٩٥٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢نصيح عادل شاكر بشاره٩٥٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢نورھان احمد محمد احمد السيد٩٥٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢نورھان محمد انو محمد٩٥٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢ھانى فرج عطوة محمد٩٥٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢ھانى نور الدين محمد٩٥٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢ھاني السيد عبد الوھاب٩٥٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢ھناء فتوح عبدالسالم محمد٩٥٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢ھيام عطية احمد سيد٩٦٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢وفاء محمد محمد عبد الفتاح٩٦١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢والء محمود عبدالقادر سعد٩٦٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢وليد عيد عبد العليم٩٦٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢ياسمين على عبدالرازق محمد باشا٩٦٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢ياسين رافت ياسين محمد٩٦٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢يوسف حسين حسن احمد٩٦٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢يوسف رمضان يوسف يوسف صيام٩٦٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢محمد عبدالرحمن محمود عبدالعظيم عطيه٩٦٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢ابراھيم احمد ابراھيم سالم فوده٩٦٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢ابراھيم احمد بسيونى احمد٩٧٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢ابراھيم أحمد مرسى محمد٩٧١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢ابراھيم جمال محمد احمد غانم٩٧٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢ابراھيم حسن محمد مراد٩٧٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢ابراھيم حكيم ابراھيم زميله٩٧٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢ابراھيم خليل ابراھيم محمد ٩٧٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢ابراھيم زغلول محمد محمد٩٧٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢ابراھيم زكريا ابراھيم٩٧٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢ابراھيم زكريا ابراھيم احمد٩٧٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢ابراھيم عبد التواب عبد العظيم٩٧٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢ابراھيم محمد رضوان٩٨٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢ابراھيم وحيد محمد محمد٩٨١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢ابو المجد عثمان ابو المجد٩٨٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢احمد بكرى الصغير محمد٩٨٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢احمد جمال عبدالرازق محمد٩٨٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢احمد حسن عبد القادر٩٨٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢احمد حسن محمد حسين٩٨٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢احمد حسنين سيد ماضي٩٨٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢احمد حسين السيد محمد٩٨٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢احمد رافت السيد محمد غالى٩٨٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢احمد سامي رشدي٩٩٠
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حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢احمد سعيد احمد عبد الحليم٩٩١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢احمد سعيد حنفى محمود٩٩٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢احمد سعيد عبدالعظيم احمد٩٩٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢احمد سعيد عرفة٩٩٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢احمد سعيد فرج٩٩٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢احمد سيد ابو سريع٩٩٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢احمد سيد احمد علي حسن ٩٩٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢احمد سيد عبد القادر سيد٩٩٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢احمد سيد محمد الحسينى ٩٩٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢احمد شوقى عبدالعزيز موسى سليم١٠٠٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢احمد شوقي محمود عبد الرحمن١٠٠١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢احمد صبحى سباق١٠٠٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢احمد صبرى حسين محمد١٠٠٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢احمد صالح ابراھيم محمد ١٠٠٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢احمد صالح سيد محمد١٠٠٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢احمد طارق صالح الدين عبدالعزيز١٠٠٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢احمد طه عبدالمجيد محمود زايد١٠٠٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢احمد عادل احمد محمد سالمه١٠٠٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٢احمد عادل عبد الرحيم عبد المقصود١٠٠٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد عبد التواب عبد الحميد محمد١٠١٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد عبد الحليم رمضان١٠١١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد عبد الرحمن سيد١٠١٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد عبد الرحمن عاشور حسن١٠١٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد عبد الرؤف عبد المنعم ١٠١٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد عبد السالم عبد الفتاح١٠١٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد عبد القادر حسن محمود١٠١٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد عبد المنعم شاكر محمود١٠١٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد عبد النبى سالم حسان١٠١٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد علي عبد الصادق١٠١٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد علي محمد عويس١٠٢٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد فواز فرج فواز١٠٢١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد فوقي سالم١٠٢٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد قرنى بھنسى عويس١٠٢٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد كامل عثمان١٠٢٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد محمد جمال خليل ١٠٢٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد محمد رجب احمد ١٠٢٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد محمد فتحى حسين١٠٢٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد محمود عبد الغفار عثمان١٠٢٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد ناصر رفاعي١٠٢٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد نبيل محمد١٠٣٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد وھبة احمد وھبة١٠٣١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣اريج محمد سليمان محمد سيد احمد١٠٣٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣اسراء عبدالسالم محمد عبدالسالم١٠٣٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣اسراء محمد سعيد محمد طه١٠٣٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣اسراء محمد محمود عبدالنبى ١٠٣٥
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حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣اسالم جمال فكرى السيد١٠٣٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣اسالم سمير عبد القادر١٠٣٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣اسالم طة امين١٠٣٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣اسالم عبدالسالم محمد بھادر١٠٣٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣اسالم فتحى عيد سالم١٠٤٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣اسماء ماھر حسن حجازى١٠٤١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣اسماء محمد صادق عبد المطلب االھدل ١٠٤٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣اشرف محمد عبد البارى١٠٤٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣اكرم عصمت محمد خليفة١٠٤٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣السيد رافت عبدالحميد محمد صالح١٠٤٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣امل عصام خليل محمد عويضه١٠٤٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣امير عصام عوني سليمان ١٠٤٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣ايمن حدادمحمد سلطان ١٠٤٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣ايمن ربيع سيد حسن١٠٤٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣ايمن عبد التواب عبد المعبود١٠٥٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣ايه عاطف عبدهللا نورالدين١٠٥١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣ايه عبدالجواد محمد عبدالجواد عامر١٠٥٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣ايھاب خميس عبد الرازق١٠٥٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣أحمد سيد عبدالعال الجندي١٠٥٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣أحمد محمود عبد الواحد١٠٥٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣أحمد مسعد السيد علي درويش١٠٥٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣أشرف سيد على عبدالرحمن١٠٥٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣بدر عنتر فرج امام ١٠٥٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣بسمه اشرف عبدالعظيم نورالدين عامر١٠٥٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣بكر ابراھيم محمد يوسف ١٠٦٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣بالل رفعت عبد العظيم١٠٦١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣جھاد أحمد السيد عبدالعال١٠٦٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣جھاد محمد السيد احمد عبدربه١٠٦٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣جورج فايز سليم١٠٦٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣حسام حسين قياتي ابراھيم١٠٦٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣حسام سيد ابوالقاس١٠٦٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣حسن احمد عبد الحميد١٠٦٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣حسن جمال حبيب حبيب١٠٦٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣حسن محمد علي ١٠٦٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣حسنى كمال عرفة ابو زيد١٠٧٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣حسين محمد محمد مرس مخاطه١٠٧١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣حسين محمود احمد حسن١٠٧٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣حماده عثمان منسى سالمه١٠٧٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣حمدون مبروك محروس امام١٠٧٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣خالد أحمد محمد سيد أحمد بيرم ١٠٧٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣خالد بدر سيد عبد الحافظ١٠٧٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣خميس قرني عبد العزيز١٠٧٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣رانيا رمضان منصور بيومى دحروج١٠٧٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣رجب السيد محمود عويس١٠٧٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣رحاب محمود سيد خميس١٠٨٠
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حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٣رمضان خلف عبد الفتاح١٠٨١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦رمضان عبد الحميد جميل١٠٨٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦زين عبد الحميد زايد١٠٨٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦سمر حسن محمد مرسى١٠٨٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦سمر رفعت عبد المقصود١٠٨٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦سيد احمد ابراھيم١٠٨٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦سيد رجب ابراھيم عبدالبارى١٠٨٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦سيد رمضان السيد ابراھيم النجار١٠٨٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦سيد عبد الباقي سيد عبد العزيز١٠٨٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦شريف محمد سعد امام على١٠٩٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦شعبان سعيد مبروك١٠٩١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦صابر السيد محمد عبد الحميد ١٠٩٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦صباح محمد عربى سالمه المرقى١٠٩٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦صفوت امير احمد حسب هللا١٠٩٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦صالح جمال انور عبد الرحمن١٠٩٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦صالح مصطفى عبد المحسن محمد١٠٩٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦طارق سعيد محمد محمود١٠٩٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦طه ابراھيم عبد الغني عبد الغني١٠٩٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦عادل احمد محمود١٠٩٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦عادل اشرف سعيد محمد١١٠٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦عادل يحى احمد ابراھيم١١٠١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦عبد الخالق محمد عبد الخالق١١٠٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦عبد الرازق حامد عبد الرازق محمد١١٠٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦عبد الرحمن ابو زيد عبد الرحمن١١٠٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦عبد الرشيد جمعة عبد الرشيد صقر١١٠٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦عبد الغنى مسعد عبد الغنى١١٠٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦عبد الغنى منصور ابراھيم كله ١١٠٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦عبد هللا ابراھيم سلطان١١٠٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦عبد هللا عبد التواب علي ١١٠٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦عبد المنعم فتحي عبد المنعم١١١٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦عبد الوھاب عبد الحميد محمد١١١١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦عبدالرحمن السيد عطيه على١١١٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد١١١٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦عبدالعظيم محمد عبدالعظيم١١١٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦عبدهللا مھدى سنوسي  محمود ١١١٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦عبدالمقصود حمادة عبدالمقصود ١١١٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦عبده خالد عبدالرؤوف سالم١١١٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦عبيد ميخائيل مكرم ميخائيل١١١٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦عفاف عبد المنعم حسن عبد المنعم ١١١٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦عالء اسماعيل عبدالخالق بحيري ١١٢٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦عالء الدين سيد عبد الرحمن١١٢١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦عالء حمادة حسنى عواد١١٢٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦عالء خميس محمد١١٢٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦عالء محمد محمد عبدالحميد١١٢٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦على جمال على على حبيب١١٢٥
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حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦على سعيد عبد المنعم عيد١١٢٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦على سيد على عبدالرحمن١١٢٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦على عبد القوى سيد درويش١١٢٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦علي كرم علي ابو العنين ١١٢٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦عمر اشرف محروس محمد١١٣٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦عمر عبدالعزيز احمد موسى١١٣١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦عمر عمر عبد المنعم عبد المجيد١١٣٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦عمرة احمد السيد حسن١١٣٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦عمرو اسماعيل فرغل اسماعيل١١٣٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦عمرو أحمد طه ابراھيم ١١٣٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦عمرو عادل مصطفي طه األكشة ١١٣٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦عمرو عبد الستار محمد١١٣٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦عمرو عبدالمنصف ابو الفضل يوسف ١١٣٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦عوض عبد المعبود ابو زيد١١٣٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦فادي عشم عبد هللا١١٤٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦فادي نادر راشد يوسف١١٤١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦فاطمة صالح رمزي ١١٤٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦فوزي حسن عبد الخالق حسن ١١٤٣
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦كرم حسني عبد الرازق١١٤٤
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦كريم طاھر ابو الفتوح عبد النبى ١١٤٥
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦مجدى ابراھيم رشاد١١٤٦
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦مجدى سعيد عريان امين١١٤٧
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦محمد ابراھيم رياض حافظ١١٤٨
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦محمد ابراھيم محمد ١١٤٩
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦محمد احمد عبدالصمد متولى١١٥٠
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦محمد احمد عطية احمد عطية١١٥١
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦محمد احمد كمال محمود مصطفى١١٥٢
حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٦محمد السيد السيد١١٥٣

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد السيد عبد الصبور١١٥٤

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد بخيت على عمر١١٥٥

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد جمال امين غنيم١١٥٦

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد جمال عمار حسن١١٥٧

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد جمال محمد احمد حسن١١٥٨

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد حامد عبدالعزيز عليمى١١٥٩

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد حسن حسن مرسى١١٦٠

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد حسن دردير١١٦١

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد حسن محمد حسن ١١٦٢

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد حسن محمود على سالم١١٦٣

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد حسين ابو سريع ١١٦٤

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد حسين رفاعي حسين خميس١١٦٥

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد حسين شحاته محمد ١١٦٦
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حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد حسين عبد العاطى ١١٦٧

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد حمدان قرني١١٦٨

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد خالد ابراھيم على ابراھيم١١٦٩

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد خليل محمد خليل١١٧٠

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد راضى بيومى مصطفى١١٧١

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد ربيع على مخلوف١١٧٢

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد رضا محمد سيد١١٧٣

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد رفعت سيد عبد الرافع١١٧٤

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد رمضان عبدالنبى محمد١١٧٥

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد رمضان علي ١١٧٦

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد رمضان محمود محمد ابو ابراھيم١١٧٧

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد زكريا بدر ابراھيم بدر عامر١١٧٨

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد سعد محمد احمد النمر١١٧٩

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد سعيد جوده محمد عمر١١٨٠

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد سعيد حسن عبدالرحمن١١٨١

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد سعيد صالح محمد ١١٨٢

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد سعيد طلبة طلبة١١٨٣

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد سعيد فھمي محمد ١١٨٤

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد سالمة عربي سليمان الدالي١١٨٥

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد سيد احمد محمد١١٨٦

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد سيد فؤاد١١٨٧

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد سيد محمد سيد ١١٨٨

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد شحات قرني١١٨٩

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد شعبان ابراھيم محمد١١٩٠

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد شعبان محمد١١٩١

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد شوقى حسانين الدمرداش١١٩٢

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد صالح الدين احمد امبابي١١٩٣

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد صوفى زايد عبد الجيد١١٩٤

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد طارق امام شحاته١١٩٥

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد طلبة كامل طلبة١١٩٦

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد عادل محمد ابو العطا١١٩٧

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد عبد الباسط محمد بيومى١١٩٨

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد عبد الحليم حافظ احمد ١١٩٩

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد عبد الحميد قياتي١٢٠٠

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد عبد الفتاح ابراھيم العطار١٢٠١
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حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد عبد الفتاح سعد١٢٠٢

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد عبد الفتاح محمد حسين١٢٠٣

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد عبد الفتاح مصطفي١٢٠٤

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد عبد المنعم عبد الوھاب١٢٠٥

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد عبدالعزيز عبدالحميد١٢٠٦

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد عبدالموجود محمود محمد حمود١٢٠٧

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد عزت عزيز ابراھيم١٢٠٨

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد على أنور سالم الجمال ١٢٠٩

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد عويس رمضان على١٢١٠

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد عيد بسيونى١٢١١

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد عيد حمدان امير محمد١٢١٢

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد فتحى احمد ابوالعال١٢١٣

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد فتحي ابو السعود١٢١٤

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد فؤاد جاد حسانين١٢١٥

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد قرني عبد الخالق١٢١٦

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد محسن عبد العزيز خليل١٢١٧

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد محمد عبد هللا محمد خاطر١٢١٨

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد محمود لطفي شحاته١٢١٩

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد مصطفي حسين ابراھيم١٢٢٠

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد نصر هللا احمد محمد١٢٢١

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد نصر سيد محمد السيسي ١٢٢٢

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد نظير محمد على١٢٢٣

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد ھالل مختار ١٢٢٤

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد يحيي عبد الباسط سيد١٢٢٥

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود ابراھيم علي ابراھيم ١٢٢٦

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود ابو الوفا محمود١٢٢٧

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود احمد ربيع ١٢٢٨

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود احمد رمزي١٢٢٩

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود حسانين بيومي١٢٣٠

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود حسين احمد السيد١٢٣١

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود رضا عواض حسن١٢٣٢

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود سعيد محمود السيد١٢٣٣

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود صالح السيد احمد١٢٣٤

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود صالح عيد احمد١٢٣٥

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود عباس منصور محمد ١٢٣٦
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حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود عبد الونيس محمد١٢٣٧

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود عبدهللا ابواليزيد محمد١٢٣٨

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود عيد سليمان ابراھيم١٢٣٩

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود عيد كامل حسن١٢٤٠

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود فتحى احمد عبد الجواد١٢٤١

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود كمال احمد احمد١٢٤٢

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود محمد احمد عبد المحسن١٢٤٣

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود محمد احمد محمد ١٢٤٤

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود محمد درويش١٢٤٥

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود محمد صالح محمد١٢٤٦

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود محمد عبد العال عبد الھادى١٢٤٧

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود محمد عبد العزيز محمد١٢٤٨

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود محمد فؤاد محمود١٢٤٩

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود مرسى محمد مرسى١٢٥٠

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود مصطفى صالح محمد١٢٥١

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود ھاشم محمد محمد عطا١٢٥٢

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨مصطفى ابراھيم عبد الفتاح عبد الھادى١٢٥٣

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨مصطفى جمال عبدالسميع على فرج١٢٥٤

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨مصطفى حمدى فتح هللا ابوشريف١٢٥٥

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨مصطفى سعيد محمد السيد١٢٥٦

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨مصطفى صالح شعبان سالم على١٢٥٧

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨مصطفى عبده سيد محمد١٢٥٨

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨مصطفى عصام ابوالنصر محمود١٢٥٩

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨مصطفى محمد صادق١٢٦٠

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨مصطفى محمود مبارك على١٢٦١

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨مصطفى نبيل قرنى١٢٦٢

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨مصطفي حماد عبدالباسط احمد يوسف١٢٦٣

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨مصطفي رمضان امام١٢٦٤

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨مصطفي عيد سيد حسين١٢٦٥

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨معتز ماھر حسين بدر العقاد١٢٦٦

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨مالك مجدى سليمان فرج١٢٦٧

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨منال رمضان احمد جبر١٢٦٨

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨مھا صابر دسوقى حامد الجيوشى١٢٦٩

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨مى السيد محمد احمد١٢٧٠

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨مى محمد محمد عفيفى١٢٧١
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حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨نادر نجاح متولى احمد راضى١٢٧٢

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨نادي مجدي نادي عطيه ١٢٧٣

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨نجالء فرحان ابوالحسن عبدالحق١٢٧٤

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨نسيم بباوي جرجس بباوي١٢٧٥

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨ھاجر عبد العظيم محمد عبد العظيم١٢٧٦

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨ھاني محمد عوض محمد١٢٧٧

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨ھشام احمد غريب محمد الغباشى١٢٧٨

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨ھالل رمضان نايف شافعى١٢٧٩

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨ھند امين كمال حسن عزب١٢٨٠

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨ھيثم ابراھيم مبارك عبدالعاطي١٢٨١

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨والء شعبان محمود السيد خليل١٢٨٢

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨والء عابدين الشافعى امين١٢٨٣

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨وليد عبد التواب بدوى١٢٨٤

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨ياسمين خالد محمد رمضان ١٢٨٥

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨ياسين محمد خميس١٢٨٦

حلوان٢٠١٦/٠٦/٢٨محمد جمال احمد محمود١٢٨٧
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